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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ebelum seseorang memulai sebuah usaha bisnis, perlu terlebih dahulu 

mendapatkan pemahaman yang baik mengenai konsep dasar bisnis. Dasar-

dasar yang dimaksud tersebut antara lain adalah bagaimana memulai usaha 

bisnis, di mana hampir setiap orang memiliki potensi untuk melakukannya; 

melihat kegiatan bisnis sebagai sebuah peluang untuk menciptakan manfaat bagi 

pelaku bisnis itu sendiri dan juga bagi orang lain dan juga masyarakat luas; 

memahami langkah-langkah utama yang dilakukan untuk memulai suatu usaha 

bisnis; memahami pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan bisnis 

(stakeholders); memahami fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan suatu 

bisnis; dan yang paling penting adalah bagaimana membuat sebuah rencana 

bisnis atau business plan. 

Mata kuliah ini memberi gambaran dasar yang utuh dan sistematis 

mengenai berbagai pengertian dan konsep yang berkaitan dengan pengantar 

ilmu administrasi bisnis /niaga. Secara garis besar, mata kuliah ini akan 

membahas tentang berbagai masalah seputar konsep dasar ilmu administrasi 

bisnis/niaga, konsep dasar bisnis global, kewirausahaan dan berbagai fungsi 

utama dalam bidang bisnis seperti masalah organisasi, keuangan, sumber daya 

manusia, pemasaran, dan operasi bisnis. 

Buku Materi Pokok (BMP) ini terdiri dari 9 (Sembilan) modul yang disusun 

berdasarkan analisis instruksional sehingga lebih memudahkan Anda dalam 

mempelajari BMP ini. Adapun susunan dari BMP ini dapat dijabarkan seperti 

berikut ini. 

Modul 1 : Konsep dasar Ilmu Administrasi Niaga. Modul ini membahas 

tentang konsep dasar Ilmu Administrasi Niaga, lingkungan bisnis 

serta sistem-sistem ekonomi yang berlaku dewasa ini yang dapat 

digunakan sebagai dasar pemahaman pengelolaan bisnis. 

Modul 2 : Dasar-dasar Bisnis Internasional. Materi modul ini membahas 

tentang dinamika bisnis internasional atau global dan bagaimana 

strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.  

Modul 3 : Dasar-dasar Kewirausahaan. Modul ini membahas tentang konsep 

dasar membangun wirausaha dan pengenalan terhadap bentuk-

bentuk usaha 

Modul 4 : Dasar-dasar manajemen Keorganisasian. Modul ini membahas 

tentang dasar-dasar pengelolaan organisasi atau bisnis dan dasar-
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dasar organisasi yang meliputi struktur organisasi, model 

organisasi dan manajemen interaksi organisasi 

Modul 5 : Dasar-dasar Pengelolaan Keuangan Perusahaan Modul ini 

membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan suatu 

perusahaan dalam upaya mengembangkan perusahaan tersebut, 

manfaat laporan keuangan bagi suatu perusahaan serta, cara 

mengembangkan perusahaan melalui investasi 

Modul 6 :  Dasar-dasar Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Modul ini 

membahas tentang cara mengelola sumber daya manusia dalam 

suatu perusahaan, yang meliputi metode yang dapat digunakan 

untuk memotivasi karyawan dan metode untuk mengevaluasi 

karyawan perusahaan 

Modul 7 :  Dasar-dasar Pengelolaan Pemasaran. Modul ini membahas tentang 

masalah-masalah yang terkait dengan pemasaran hasil produk yang 

diawali dengan strategi produksi, penentuan harga produk, 

pendistribusian produk dan diakhiri dengan promosi produk. 

Modul 8 :  Dasar-dasar Pengelolaan Operasi Perusahaan. Modul ini membahas 

tentang bagaimana proses pengelolaan berbagai sumber daya yang 

ada pada perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang 

berkualitas serta strategi menjaga kualitas barang atau jasa tersebut. 

Modul 9 : Komponen Penting dalam Bisnis Modern. Modul ini membahas 

tentang dua topik utama yang akan mewarnai perkembangan dunia 

bisnis ke depan, yaitu etika bisnis dan peran teknologi informasi 

dalam bisnis. 

 

Setiap modul terdiri dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) kegiatan belajar dimana 

setiap kegiatan belajar memuat pendahuluan, uraian materi dan contoh, soal-soal 

latihan, petunjuk jawaban latihan, rangkuman materi, tes formatif, umpan balik 

dan tindak lanjut serta diakhiri dengan kunci jawaban tes formatif dan juga 

daftar pustaka. Setelah Anda mempelajari satu kegiatan belajar, Anda 

diharuskan untuk mengerjakan latihan dan tes formatif yang ada di bagian akhir 

kegiatan belajar sehingga Anda dapat memahami setiap materi dengan baik. 

Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat Menjelaskan prinsip-

prinsip dan proses bisnis serta hubungan dengan lingkungan bisnisnya. 
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Peta Kompetensi  
Pengantar Ilmu Administrasi Niaga/ADBI4130/3sks 

 

Menjelaskan 

konsep 

manajemen dan 

Organisasi (M4)

(C2)

Menjelaskan 

konsep 

pengelolaan 

keuangan 

perusahaan (M5)

(C2)

Menjelaskan 

konsep 

pengelolaan 

sumber daya 

manusia (M6)

(C2)

Menjelaskan 

konsep 

pengelolaan 

pemasaran (M7)

(C2)

Menjelaskan konsep dasar kewirausahaan (M3) (C2)

Menjelaskan bisnis global (M2) (C2)

Menjelaskan konsep-konsep dasar ilmu administrasi 

bisnis/niaga (M1) (C2)

Menjelaskan konsep pengelolaan operasi 

perusahaan (M8) (C2)

Menjelaskan lingkungan bisnis modern (M9) (C2)

Menjelaskan lprinsip-prinsip dan proses bisnis serta 

hubungan dengan lingkungan bisnisnya

 


